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Covid 19
Global utfordring også for Gabriellasenteret

Pandemien spres nå raskt på det Afrikanske kontinent.
Tanzania er intet unntak og alle landets offentlige skoler og
universiteter er stengt. Gabriellasenteret så seg nødt til å be de
pårørende hente sine elever og lærlinger hjem i løpet av uke 12.
Dette til tross - de ansatte arbeider full tid.
Digitale løsninger med hjemmeskole finnes selvsagt ikke. Derfor
reiser de på besøk til familiene der det er mulig og underviser
dem i hvordan de best kan ta vare på barna og seg selv gjennom
utfordringene. Covid 19 skaper økt engstelse der helsetilbudet er
elendig. Gabriellasenteret prøver å skape et realistisk håp.
Optimisme og pågangsmot råder likevel – både her og på Gabriellasenteret.
I julebrevet skrev vi at vi håpet snekkerverkstedet skulle bli bygget i 2020. Det er godt i gang
og om ikke lenge kan de flytte den enkle snekkerbenken inn; beskyttet av vegger og tak.
Vi fortsetter fokuset med å skaffe midler til verktøy mens bygget ferdigstilles.
Kanskje får vi det helt ferdig til elevene igjen kan ønskes velkommen tilbake.

Elevtallet har økt til 90.
De kommer fortsatt fra alle de
mange regionene, mens økningen
er størst lokalt. Det er gledelig.
Lokale myndigheter er tilfredse og
gir dem sin moralske oppslutning.
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Det er mang en mamma og pappa
som gleder seg til dagen de igjen
kan samles og bringe barna tilbake
til Gabriellasenteret. Fellesskapet
styrker dem i håpet om verdige liv.

YES Kilimanjaro ber dere fortsette å støtte vårt arbeid til tross for utfordringene vi alle står i.
Vi vet at i kriser er det de svakeste som lider mest. Vi vet det blir krevende å opprettholde lovet
aktivitet mens kursfallet er ekstremt og kostnadene lokalt øker med lynfart.
Vårt fokus er, sammen med Gabriellasenterets medarbeidere, å kunne ønske elever, lærlinger
og foreldre tilbake til et like aktivt og inkluderende Gabriellasenter når pandemien ebber ut.
Tusen takk for at dere følger oss gjennom utfordringene 

Ellen Graff Jenssen
Daglig leder
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